Højt blodsukker
– hyperglykæmi

Hyperglykæmi
Side 2

Hvorfor får man hyperglykæmi?
Man får hyperglykæmi pga. insulinmangel.

Årsagen kan være:
Insulindosis er for lille
Mere mad end sædvanligt i flere dage
Mindre mad end sædvanligt i flere dage
Man har glemt eller er holdt op med at tage insulin
En hyppig årsag er, at man ikke tager insulin i forbindelse med feber
og almen sløjhed med kvalme og opkastning
Stresset eller ked af det
Forkert opbevaring af insulinen
Lange flyveture eller bilture, hvor man måske er lidt anspændt,
og hvor man spiser lidt anderledes kost
Ny medicin, fx Prednisolon
Forkert injektionsteknik
(se eksempel på injektionsteknik på næste side)

Har man feber, er behovet for insulin større end sædvanligt,
så man må aldrig stoppe med at tage insulin
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Som grundregel skal insulinen gives som vist her:
12 cm

Mave:
Brug maven til at injicere ved måltider,
når der gives hurtigvirkende insulin, da
insulin optages hurtigere fra maven.

12 cm

12 cm
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Giv injektionen inden for området
4 cm under navlen
12 cm til siderne
12 cm over navlen

Lår:
Højre ben
Lige uger

Venstre ben
Ulige uger
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Brug låret om morgenen, fordi insulin
optages langsommere fra låret.
Giv injektionen i et område
fra midt på låret til på siden af låret
en håndsbredde over knæet
en håndsbredde fra lysken
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Hvad er symptomerne?

Tørst

Træthed

Tørst
Træthed
Store hyppige vandladninger
Vægttab
Sløret syn
Mavesmerter
Natlige lægkramper
Acetonelugt ud af munden
Kløe
Mundtørhed
Depression
Begyndende tandkødsbetændelse
Paradentose

Store hyppige
vandladninger

Vægttab
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Hvad skal man gøre?
Kontroller dit blodsukker ved mistanke om, at det er for højt. Har du målt
flere blodsukkerværdier over 10 mmol/l efter hinanden, skal du undersøge
din urin for ketonstoffer (syre). Dog vil der ikke ske noget ved, at blodsukkeret en enkelt gang ligger lidt over 10 mmol/l.

Er der ikke ketonstoffer i urinen, er en snak med lægen om evt.
ændring i behandlingen ofte nok.

Er der ketonstoffer i urinen, og er du dårlig tilpas, kan det ofte være
nødvendigt med indlæggelse på sygehuset, men tal med lægen om det.

Du må ikke vente til næste dag. Tilkald om nødvendigt vagtlæge.
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Hvad sker der,
hvis man ikke gør noget ved det?
Når der ikke er insulin i kroppen til at hjælpe sukkeret ind i cellerne, stiger
sukkerindholdet i blodbanen (= højt blodsukker).
I stedet for det manglende sukker i cellerne begynder kroppen at nedbryde
ekstra fedt for at få energi nok. Ved nedbrydning af fedt dannes der ketonstoffer. Den ekstra nedbrydning af fedt giver syreophobning i kroppen
(syreforgiftning), og kroppen begynder at udskille ketonstoffer i urinen.

Symptomer på syreforgiftning:
Sløjhed
Kvalme
Opkastning
Mavesmerter
Kraftigere vejrtrækning
Acetonelugt ud af munden
...til sidst bevidstløshed
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Kan symptomerne
skyldes andre ting?
Ja, men tænk altid på

syreforgiftning ved kvalme og opkastning
og

kontroller altid dit blodsukker.

Følgesygdomme
ved for højt blodsukker:
Mange mennesker har det egentlig godt med forhøjet blodsukker, men det
kan over længere tid medføre risiko for påvirkning af:
Øjne – nethindeløsning
Hjerte/kredsløb – åreforkalkning
Dårlig sårheling
Nedsat følesans – neuropati
Påvirkning af nyrefunktion
Seksuelle problemer hos både mænd og kvinder
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